MZO/16/2014

Pruszków 06.08.2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O
WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 EURO
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, Sp. z o.o.,
ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie,
tel. 022 7582063, 7582067. 7586608, fax 022 7582063, 7582067, 7586608, e-mail:
dyrektor@mzo.pl, www.mzo.pl.
ogłasza przetarg nieograniczony na Sukcesywny odbiór odpadów oznaczonych w
klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione
w 19 12 11
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
90514000-3 usługi recyklingu odpadów
90513000-6 usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90511000-2 usługi wywozu odpadów
90500000-2 – Usługi związane z odpadami
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór przez Wykonawcę odpadów oznaczonych w
klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– dalej zwanych „Odpadem” – w celu
poddania ich w ramach Odzysku procesowi R12 zgodnie z określeniem oznaczeń tych procesów w
załączniku Nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach(Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) /
załączniku IA do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1013/2006 ze
zm. i/lub w ramach unieszkodliwiania wyłącznie procesowi: D10 (zgodnie z określeniem oznaczeń
procesu w załączniku nr 2 do Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. z późn. zm./ załączniku nr IA do
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1013/2006 ze zm.)
2. Rodzaj Odpadu
1. Odpad klasyfikowany jest jako rodzaj odpadu pod kodem 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11w ilości
750 Mg (+/-) 100 Mg/m-c (różnice ilościowe mogą wynikać ze specyfiki rozwiązań technicznych i
technologicznych cyklu produkcyjnego, systemu wagowego oraz warunków magazynowych).
2. Odbiór odpadu:
a) Odbiór frakcji odbywać się będzie z terenu zakładu prowadzonego przez Zamawiającego w
Pruszkowie, ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków.
b) Odbiór następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także
w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku.
c) Wykonawca zobowiązuje się do odbioru frakcji energetycznej na bieżąco, w sposób ciągły, od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 6:00 do 21:00.
d) Załadunek odpadu na podstawione przez Wykonawcę samochody jest obowiązkiem
Zamawiającego.
e) Odbierany przez Wykonawcę przedmiot umowy będzie ważony na wadze samochodowej, z
dokładnością do 20 kg, zlokalizowanej na terenie zakładu Zamawiającego. Dla określenia wagi
odbieranego przedmiotu umowy, pojazd Wykonawcy musi być zważony przed załadunkiem.
f) Powyższa waga będzie wagą wiążącą dla rozliczeń pomiędzy Stronami.
g) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak również za utratę, ubytki
oraz uszkodzenia odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów z zakładu Przekazującego oraz w
trakcie rozładunku odpadów chyba, że powstały one wyłącznie z przyczyn zawinionych przez
Zamawiającego. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania oraz zaniechania
swojego personelu oraz przewoźników.
i) W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje
odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nim i za skutki z tego wynikające.
j) Odbiór na podstawie zamówień jednostkowych przygotowywanych przez Zamawiającego i
dostarczonych Wykonawcy.
k) Załadunek będzie odbywać się na samochody / platformy podstawione na teren Zamawiającego
przez Wykonawcę .

4. Dokumenty wiążące:
a) Karta przekazania odpadu (KPO):
Zamawiający zobowiązuje się wystawiać i doręczać Wykonawcy zbiorczą kartę przekazania odpadów
[KPO], obejmującą Odpady odebrane przez Wykonawcę z zakładu w okresie jednego miesiąca
kalendarzowego. Ponadto, do każdej karty przekazania odpadu dołączony będzie bilans ważeń z
programu komputerowego obsługującego system wagowy w zakładzie prowadzonym przez
Zamawiającego, dotyczący odpadów odebranych we wskazanym w tej karcie okresie rozliczeniowym.
b) Wydanie z magazynu
Ważenie odbieranych przez Wykonawcę Odpadów będzie się odbywało na wadze należących do
Przekazującego, zlokalizowanych w Miejskim Zakładzie Oczyszczania, spółka z o.o. w Pruszkowie, ul.
Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków, a każde ważenie będzie ewidencjonowane w systemie
elektronicznym; przy każdym wyjeździe po załadunku Wykonawca otrzyma kwit wagowy lub WZ.
c) Sprawozdawczość
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:
- informację z przetwarzania Odpadów w procesie odzysku (zgodnie z wzorem stanowiącym zał. 15)
UWAGA:
W czasie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania na terenie zakładu
Zamawiającego przepisów ppoż., wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005 oraz regulaminów
obowiązujących w zakładzie – miejscu odbioru - prowadzonym przez Zamawiającego, które dostępne
są w biurze Zamawiającego w Pruszkowie, ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków
UWAGA!
Cena musi być wyrażona w zł/za 1 Mg, loco siedziba Zamawiającego. Cena musi obejmować
wszystkie koszty przetworzenia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w sekretariacie
Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie, spółka z o.o., tymczasowa siedziba ul.
Stefana Bryły 8, II piętro, lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ - 40 zł. SIWZ jest
dostępna na stronie internetowej www.mzo.pl.
W sprawie procedury przetargowej oraz w sprawach ewentualnych wyjaśnień dotyczących
przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z Józefem Moczuło, tel./fax.: 758 20 63, 758
20 67 w godzinach pracy MZO, lub kom.0 - 695 101 936
Godziny pracy Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie, Spółka z o.o. - poniedziałek
– pt. od 7.00 - 15.00,
2. Miejsce odbioru: baza MZO - 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6.
3. Nie dopuszcza się złożenie ofert częściowych
4. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
5. Termin wykonania od 18 sierpnia 2014 r. do 30 grudnia 2014 r.
6. Kryteria oceny ofert: cena – 100%
7. Termin składania ofert: 14.08.2014 godzina 10:00.
8. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 14.08.2014, godzina 10:15, siedziba MZO, 05800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6,pok. 103.
10. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert
WYNIK:
Ilość złożonych ofert – 3
Cena oferty najtańszej – 132,00 zł netto/1 Mg x 3 000Mg = 396 000,00 zł netto
Cena oferty najdroższej – 290,00 zł netto/1 Mg x 3 000 Mg = 870 000,00 zł netto
Wybrano ofertę firmy Zakład Usług Komunalnych „USKOM”, Sp. z o. o., ul. Płocka 102,
06-500 Mława
Cena – 290,00 zł netto/1 Mg x 3 000 Mg = 396 000,00 zł netto + 31 680,00 zł VAT =
427 000,00 zł brutto
słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy zł brutto

